Kempisch Sport en Beweegakkoord
De Kempen in beweging
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Topsport die inspireert

In de zomer van 2018 werd het Nationaal Sportakkoord
gesloten. De minister van Sport, vertegenwoordigers van
NOC*NSF, de sportbonden, organisaties van gemeenten,
provincies en tal van maatschappelijke organisaties en
het bedrijfsleven hebben het Nationale Sportakkoord,
Sport verenigt Nederland, getekend. Samen willen zij
de sport versterken en de maatschappelijke kracht van
sport optimaal benutten. In het akkoord staan zes
ambities centraal:
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waar voor iedereen een leven lang plezier in sporten en bewegen
zonder belemmeringen wordt nagestreefd;

om heel Nederland te voorzien van functionele, goede en duurzame
sport- en beweegvoorzieningen;

om voor iedere Nederlander een passend, bereikbaar en toegankelijk
sport- en beweegaanbod te hebben;

zodat iedereen overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos kan
sporten en bewegen;

met de ambitie dat meer kinderen aan de beweegnorm gaan voldoen
en dat hun motorische vaardigheden gaan toenemen (met focus op
de groep van 0 tot 12 jaar);

vanuit de gedachte dat Nederlandse topsportprestaties en top
evenementen in Nederland een cruciale inspiratie vormen voor de
verenigende waarde van sport
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Kempisch Sport en Beweegakkoord

In navolging van het Nationaal Sportakkoord hebben we samen met
de vier gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-de Mierden het
Kempisch sport en Beweegakkoord opgesteld.
Sport- en beweegaanbieders, het onderwijs, de kinderopvang, zorgen maatschappelijke organisaties en gemeenten zijn in de afgelopen
maanden met elkaar in gesprek gegaan om ambities en uitdagingen
te bespreken en concrete ideeën uit te wisselen.
Bij de startbijeenkomst, die op 9 december 2019 heeft plaatsgevonden, waren ruim 130 geïnteresseerde vertegenwoordigers aanwezig.
Tijdens de vervolgbijeenkomsten, waar we met de deelakkoorden
aan de slag zijn gegaan, waren gemiddeld 25 vertegenwoordigers
aanwezig per deelbijeenkomst.
Gedurende het proces is er een kopgroep geformeerd van 19 personen
bestaande uit een afvaardiging van de verschillende sectoren uit de
vier gemeenten. De kopgroep diende als sparringpartner voor de formateurs bij de totstandkoming van dit akkoord.
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Nationaal Preventieakkoord

Naast het Nationaal Sportakkoord is er ook een Nationaal Preventieakkoord 2018 gesloten, waarin het verbeteren van de gezondheid van
alle Nederlanders centraal staat. Waar mogelijk en passend zijn de
ambities uit beide akkoorden aan elkaar verbonden. Het gaat dan
onder andere om een toename van gezonde sportomgevingen waar
niet wordt gerookt, verantwoord wordt omgegaan met alcohol en
waar gezonde voeding ruimschoots beschikbaar is. Waar mogelijk zal
ook afstemming plaatsvinden met het programma #Kempenbranie.

Open en dynamisch karakter

Onze gezamenlijke ambities en de gemaakte afspraken staan
beschreven in dit Kempisch Sport en Beweegakkoord, met een
beschrijving van de organisatie en communicatie.
Het akkoord heeft een open en dynamisch karakter. Dat wil zeggen
dat nieuwe partners kunnen aansluiten en dat ook nieuwe ambities
en actiepunten kunnen worden toegevoegd.
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Eenzaamheid: is eenzaam
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Ambities
De Kempen heeft veel te bieden, het is een streek met een rijke historie, mooie
natuur en levendige dorpsgemeenschappen. Het is hier goed wonen, werken en
recreëren. De sociale verbondenheid is groot, er is een hecht verenigingsleven
en sporten, bewegen en cultuur staan hoog in het vaandel.
Er gebeurt al veel op het gebied van bewegen, sporten en het bevorderen van
een gezonde leefstijl: we hebben een rijk en breed sport- en beweegaanbod voor
onze inwoners, ook voor specifieke (doel-)groepen. We hebben mooie accommodaties, waar grote groepen mensen met plezier sport en bewegen. Dit hebben
we mede te danken aan de vele fantastische vrijwilligers.
Het verenigingsleven is zeer belangrijk voor de Kempengemeenten en de kernen
binnen die vier gemeenten. Verenigingen vormen een belangrijke factor met
betrekking tot een goede leefbaarheid in onze kernen én in de regio.
Datzelfde geldt uiteraard ook voor de openbare ruimte; deze moet aantrekkelijk
zijn en blijven, en jong en oud uitnodigen tot bewegen.
In de Kempen staan ‘Samen Doen’ en ‘Iedereen doet mee’ hoog in het vaandel.
Iedereen moet in de gelegenheid worden gesteld om te kunnen participeren.
Een grote variatie aan sport- en beweegmogelijkheden is daarbij van belang.
Niet alle disciplines zijn in elke gemeente aanwezig, maar dat hoeft ook niet.
Door goede samenwerking tussen de gemeenten is duidelijk dat inwoners uit
Kempisch Sport en Beweegakkoord
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de ene gemeente ook welkom zijn bij buurgemeenten. Een mooi
voorbeeld is de nieuw aan te leggen kunststof atletiekbaan in Reuselde Mierden, waar straks iedereen gebruik van kan maken.

In dit Sport en Beweegakkoord zijn ambities
geformuleerd op de thema’s:
• I nclusief Sporten en Bewegen

Door nauwe samenwerking tussen de vier gemeenten, de sport- en
beweegaanbieders, het onderwijs, de zorg- en maatschappelijke
organisaties en het bedrijfsleven willen we sport en bewegen in de
Kempen nog meer versterken.
Een regionaal Sport- en beweegakkoord is daarbij logisch omdat er
binnen de Kempengemeenten al veel wordt samengewerkt. Het
onderwijs, de zorg- en maatschappelijke organisaties, het bedrijfs
leven en de sport en beweegaanbieders in De Kempen zijn niet aan
de gemeentegrenzen gebonden. Dit is ook de belangrijkste reden
waarom Kempen breed aan Uniek Sporten (sporten en bewegen voor
mensen met een beperking) wordt deelgenomen. En waarom samen
wordt opgetrokken met het programma #Kempenbranie (waarbij
sporten een belangrijke interventie is in de preventieve aanpak van
drank- en drugsgebruik).

•V
 aardig in Bewegen
•T
 oekomst Sport en Beweegaanbieder:
– Duurzame Sportinfrastructuur
– Vitale Sport- en beweegaanbieders
– Positieve Sportcultuur
• Kempisch Sport en Beweegplatform
Onze ambities hangen met elkaar samen, versterken elkaar en
maken samen het Kempisch Sport en Beweegakkoord.

We vinden het belangrijk dat iedereen met plezier kan bewegen en
sporten, op zijn eigen niveau en op een manier die het beste bij hem
of haar past.
Samen gaan we deze uitdaging aan.

Kempisch Sport en Beweegakkoord
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Inclusief Sporten en Bewegen
Ambitie eigenaren / Themagroep
• Jenny Verbeek
PMB Eersel
• Rob Slegers
Oktober
• Carlo van der Heijden
FSC Korfbal
• Anouk Bax
Kempengemeenten (vertegenwoordiger Gemeente Bladel)
• Ronald van Kouteren
Avanti-Turnivo
• Ruben Keulers
The Movement Company
• Vertegenwoordiger
Kempengemeenten
De ambitie Inclusief Sporten en Bewegen in het Nationaal Sportakkoord heeft als doel dat
meer Nederlanders een leven lang plezier aan sporten en bewegen beleven in een inclusieve sport- en beweegomgeving. Dat wil zeggen dat we drempels willen weghalen voor de
mensen die belemmeringen ervaren om te gaan sporten en bewegen. Belemmeringen door
bijvoorbeeld leeftijd, geaardheid, beperking, culturele achtergrond of financiële situatie.
Iedereen moet in staat zijn om te kunnen gaan en blijven sporten en bewegen.
In de Kempen onderschrijven we deze ambitie en we willen sporten en bewegen voor iedereen mogelijk maken. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dit is het niet altijd voor iedereen.
Er is een groep die weinig of niet sport en beweegt. Denk hierbij aan mensen met een
beperking, mensen in armoede, eenzaamheid of met een afstand tot de arbeidsmarkt,
(kwetsbare) ouderen of mensen met een migratieachtergrond. Zij ervaren soms belem
meringen om te gaan sporten en bewegen.

Kempisch Sport en Beweegakkoord
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Hoe gaan we dat doen?
1 We bevorderen dat mensen met een beperking, een migratie
achtergrond, (kwetsbare) ouderen en mensen in armoede en
eenzame mensen meer (kunnen) gaan sporten en bewegen.
Dit doen we door sport en bewegen nog toegankelijker te maken
zoals :
– Toegankelijker vervoer.
– Tegemoetkoming in financiën voor mensen die het moeilijk
hebben en meer bekendheid geven aan financiële regelingen/
tegemoetkomingen.
– Activiteiten fysiek aanpassen.
– Indien nodig en waar mogelijk ook accommodaties aanpassen
zodat deze toegankelijker worden.
– Inzetten op Sportmaatjes.
– Er is een beleidsvoorstel opgesteld om een Sportpas voor de Kempen
te ontwikkelen, de Kempenpas. Dit voorstel ondersteunen we.
2 Het bestaand aanbod voor inclusief sporten en bewegen
wordt inzichtelijk gemaakt.
– De (on)mogelijkheden van specifieke (doel-) groepen worden in
beeld gebracht en stemmen we af met het bestaande beweeg
aanbod.
– Uniek Sporten ondersteunen en meer bekendheid geven.

Kempisch Sport en Beweegakkoord

– Het aanbod aangepast sporten wordt opgenomen in het reguliere
aanbod/overzicht.

– De dorpsraden, KBO, buurtverenigingen, thuiszorg, mantelzorg en
de ambulante zorg zijn belangrijke partners bij het in beeld krijgen
van de doelgroep; ook zij kunnen het aanbod onder de aandacht
brengen van de doelgroep.
– Een terugkerende column in het huis aan huis blad over de laatste
ontwikkelingen/nieuws van het Kempisch Sport- en Beweeg
akkoord en de daarbij behorende thema’s en activiteiten.
3 We zetten Kempen breed in op bewustwording en deskundig
heidsbevordering van clubkader, trainers, coaches, begeleiders en
vrijwilligers zodat zij voldoende (pedagogische) kennis en vaar
digheden bezitten om specifieke (doel-) groepen te begeleiden bij
hun sport- en beweegactiviteiten.
– Inhoudelijke bijeenkomsten organiseren op basis van de vraag/
behoeften. We denken aan inspiratiebijeenkomsten, masterclass
en workshops; we stellen hiervoor een jaarkalender op.
– O.a. de sportcoach Uniek Sporten, BErgeijkACTIVE, Click Sport,
Oktober, The Movement Company en de Rabobank kunnen hierin
een inhoudelijke bijdrage leveren.
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Van jongs af aan vaardig in bewegen
Ambitie eigenaren / Themagroep
• Anke Scheerens
Fysiotherapie Franken Bergeijk
• Anneke Eveleens
Nummereen
• Gijsbert Jansen
Meras Fysiotherapie
• Harm Tielemans
Bergeijk Active
• Freek Bijen
Click Sport en Kempenkind
• Niek van Boekel
Gemeente Bladel
De landelijke ambitie is om meer kinderen aan de beweegrichtlijnen
te laten voldoen en om de neerwaartse spiraal van de motorische
vaardigheid van kinderen de komende jaren naar boven toe om te
buigen.
Spelen, bewegen en sporten is minder vanzelfsprekend geworden in
het dagelijks leven van veel kinderen. Kinderen die te weinig bewegen,
ontwikkelen zich motorisch minder goed en hebben een grotere kans
op overgewicht. Kinderen die motorisch minder ontwikkeld zijn,
beleven daarbij vaak minder plezier aan sport en kunnen makkelijker
aan de zijlijn komen te staan omdat ze niet goed mee kunnen. Daardoor wordt de kans op stoppen met sporten groter. Daarom is het van
belang kinderen van jongs af aan vaardig in bewegen te maken.
In de Kempen willen we ervoor zorgen dat bewegen voor kinderen
vanzelfsprekend is en dat de motorische vaardigheden van de kinderen
Kempisch Sport en Beweegakkoord

toenemen. Dit vanuit de gedachte dat een goede motoriek de basis
vormt voor een leven lang met plezier sporten en bewegen en dat
goede motorische vaardigheden van belang zijn bij het ontwikkelen
van een gezonde leefstijl.
Hoe gaan we dat doen?
1 We zetten in op bewustwording bij ouders/verzorgers, leer
krachten, sport- en beweegaanbieders zodat zij zich bewust
zijn van het belang van voldoende, gevarieerde en kwalitatieve
beweging.
– Hiervoor willen we, in verbinding/gesprek met betrokkenen, een
Kempen brede campagne opzetten met concrete opvolging d.m.v.
activiteiten bij verenigingen en aanbieders
– Informatieavonden organiseren bij o.a. kinderdagopvang, onderwijs, gemeenschapshuis.
– Voorlichtingsactiviteiten organiseren via fysiopraktijk, gemeente,
consultatiebureau.
2 We willen de sport- en beweegdeelname van alle kinderen en
jongeren vergroten en verbeteren. Dit willen we onder andere
doen door kinderen op een laagdrempelige manier kennis te laten
maken met diverse sporten en bewegingsvormen.
De programma’s van Click Sport, Sjors Sportief, Nijntje Beweegt
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kunnen hier een waardevolle bijdrage aan leveren. Deze programma’s
ondersteunen we en breiden we waar nodig uit.
– We verkennen de mogelijkheden verder om een buitenschools
programma voor het Voortgezet Onderwijs op te zetten.
– We ook aandacht voor de groep 18 plus. We vinden het belangrijk
dat ook deze groep blijft bewegen en sporten.
We willen samen met deze groep kijken hoe we ze kunnen uit
dagen om te blijven bewegen en sporten.
– We kijken of we de buitenomgeving nog meer kunnen laten
uitnodigen om te bewegen.
Een beweegtuin creëren in ieder dorp met (verbindings-) routes,
mogelijkheden om te wandelen, fietsen, skeeleren met verschillende moeilijkheidsgraden. Studenten van de Sporthogeschool
kunnen middels een projectopdracht een bijdrage leveren.

– We activeren ouders en we organiseren activiteiten samen met de
verenigingen om ouders (eventueel met kinderen) meer te laten
sporten en bewegen.

3 We zetten in op deskundigheidsbevordering van trainers,
coaches, leerkrachten en begeleiders zodat zij voldoende kennis
en kunde bezitten om kinderen kwalitatief en gevarieerd te laten
bewegen.
– We organiseren inhoudelijke bijeenkomsten op basis van de vraag/
behoeften. Deze vraag gaan we ophalen bij de verenigingen, het
onderwijs en de kinderdagopvang.
– We bekijken of het mogelijk is om te komen tot een dekkend netwerk
van fysiotherapeuten die verenigingen op afroep kunnen ondersteunen bij vragen omtrent bewegen en motorische vaardigheden.

Kempisch Sport en Beweegakkoord
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Toekomst Sport en Beweegaanbieder
Ambitie eigenaren / Themagroep
• Ben Lathouwers
AVR69
• Rene Walenberg
VV Bladella
• Michael Neuberger
Inwoner
• Tim Pijls
Gemeente Reusel-De Mierden
De thema’s duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweeg
aanbieders en positieve sportcultuur raken de sport en beweeg
aanbieder in de kern, want ze gaan over het verduurzamen van
sportaccommodaties, het inrichten van de openbare ruimte, het toekomstbestendig maken van sport en beweegaanbieders en het creëren van een veilig en positief sportklimaat. De thema’s hebben we
samengebracht in: Toekomst van de Sport en Beweegaanbieder.
In de Kempen hebben we een rijk en breed sport- en beweegaanbod
en er zijn veel verenigingen in de Kempen actief. Toch zijn er ook
verschillende uitdagingen. Zo komt een aantal verenigingen steeds
meer onder druk te staan. Er zijn verenigingen die kampen met een
tekort aan trainers, vrijwilligers en kader en een terugloop hebben
van leden en inkomsten. Sport- en beweegaanbieders moeten in
kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen, een beweegaanbod
hebben dat aansluit op de vraag en bij behoeften van de hedendaagse
sporter. Samenwerken met ander aanbieders en partners en maatschappelijk ondernemen.
Kempisch Sport en Beweegakkoord

In de Kempen vinden we het belangrijk dat sport- en beweegaan
bieders vitaal en toekomstbestendig zijn. We willen investeren op
een groei van het aantal vitale sport- en beweegaanbieders.
Hoe gaan we dat doen?
1 We ondersteunen sport en beweegaanbieders op weg naar
een vitale en toekomstbestendige vereniging.
– We organiseren inspiratie- themabijeenkomsten ‘De vitale Sport
en Beweegaanbieder‘ in de Kempen en nodigen breed uit door
sport en beweegaanbieders, partners vanuit de zorg, welzijn,
onderwijs en het bedrijfsleven te benaderen. Doel van deze jaarlijkse bijeenkomsten is kennisoverdracht, ervaringen en best
practices te delen, verbinden en netwerken.
– We zetten er op in vraag en aanbod aan elkaar te matchen. Dit
zorgt wellicht al voor een natuurlijke procesbegeleiding op maat
(leren van elkaar).
– Het op maat aanbieden van procesbegeleiding.
2 We versterken de samenwerking tussen sport- en beweeg
aanbieders onderling en met de kinderopvang, onderwijs,
de zorg en andere maatschappelijke partners.
– Er ligt met Click Sport en Sjors Sportief al een goede basis. We
ondersteunen dit verder en waar nodig en mogelijk breiden we uit.
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– Het toekomstig en nog op te richten Kempisch platform Sport en
Bewegen is een netwerk van partijen dat door samenwerking
gedeelde ambities in de Kempen kan realiseren en implementeren.
3 We gaan waar mogelijk accommodaties, terreinen en
materialen meer delen. We onderzoeken nieuwe en (flexibele)
vormen van lidmaatschap nader.
– Als eerste halen we bestaande ervaringen op, regionaal en landelijk. Denk aan vernieuwende lidmaatschapsvormen, gezamenlijk/
combi lidmaatschap etc. Om vervolgens een plan/voorstel te
maken voor de Kempen.
– Er is een beleidsvoorstel opgesteld om een Sportpas voor de
Kempen te ontwikkelen, de Kempenpas. Dit voorstel onder
steunen we.

Kempisch Sport en Beweegakkoord

4 We blijven investeren op een positieve sportcultuur zodat
iedereen zich welkom voelt en blijft voelen en met plezier kan
sporten en bewegen.
– Dit willen we onder andere doen door kennisdeling, inzet van een
vertrouwenspersonen en door er naar te streven dat al onze vrijwilligers en professionals in het bezit zijn van een VOG.
5 We willen dat alle speeltuinen in de Kempen rookvrij zijn.
Ook vinden we het belangrijk dat we toewerken naar rookvrije
sportverenigingen.
– Al heel wat sport en beweegaanbieders in de Kempen zijn bezig
met een gezonde(re) kantine en een rookvrije sport omgeving.
Deze ontwikkelingen ondersteunen we. TeamFit kan hierin een
bijdrage leveren.
– We sluiten aan bij het Preventieakkoord: alle speeltuinen zijn in 2020
rookvrij. In 2025 zijn (nagenoeg) alle sportverenigingen rookvrij.
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Kempisch Sport en Beweegplatform
Ambitie eigenaren / Themagroep
• Ronald van Kouteren
Avanti-Turnivo
• Rene Walenberg
VV Bladella
• Michael Neuberger
inwoner
• Gijsbert Jansen
Meras Fysiotherapie
• Freek Bijen
Click Sport Kempenkind
• Peter Kamps
gemeente Bergelijk
• Jorg Prins
gemeente Eersel
We willen nu en in de toekomst sport en bewegen in de Kempen versterken
en de maatschappelijke kracht van sport optimaal benutten.
Door samenwerking tussen de vier gemeenten, de sport- en beweeg
aanbieders, het onderwijs, de zorg- en maatschappelijke organisaties en
het bedrijfsleven willen dat bereiken. We richten een platform in, een netwerk van partijen dat door samenwerking en de inzet van innovaties de
gedeelde ambities met betrekking tot sport en bewegen in de Kempen kan
realiseren, bestendigen en succesvol implementeren.
– Aankomende periode gebruiken we om bovenstaande platform op- en in
te richten.
– We geven dit proces met externe procesbegeleiding vanuit NOC*NSF vorm.

Kempisch Sport en Beweegakkoord
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Aan de slag
We doen het samen

De ondertekening van dit Kempisch Sport en Beweegakkoord is het
begin. Met de ondertekening delen wij als partners de ambities en
zijn we een inspanningsverplichting aangegaan. Wij spannen ons in
om ambities te realiseren, of daaraan bij te dragen. In de actielijst
geven wij aan wie waar mee aan de slag gaat of wil gaan.

Uitwisseling ervaring

Jaarlijks houden we minimaal twee bijeenkomsten die in het teken
staan van het Kempisch Sport en Beweegakkoord. Hierbij blikken we
terug en kijken we vooruit. We bepalen gezamenlijk nieuwe focus
gebieden en speerpunten.

Kempisch Sport en Beweegakkoord

Organisatie
Kopgroep

Na ondertekening van het akkoord is de kopgroep de eigenaar van
het akkoord. De kopgroep bestaat uit een afvaardiging vanuit de
brede groep. Een voorzitter, een vertegenwoordiger van de gemeenten en minimaal 3 vaste leden vanuit de themagroepen. De kopgroep
is de belangenbehartiger van het Kempisch sport en beweegakkoord
•  Voert de regie over het proces
•  Houdt de helikopter view
•  Evalueert en bepaalt indien nodig nieuwe focusgebieden en speerpunten
•  Draagt zorg voor het implementatieproces
•  Beheert het uitvoeringsbudget (i.s.m. de gemeenten)
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Drie themagroepen
Een themagroep bestaat uit een vertegenwoordiger van de kopgroep
en een afvaardiging van de betrokken partners (vaste leden). De verantwoordelijkheden van de themagroep zijn:
•  De voortgang van één van de drie thema’s
•  De themagroep is bevoegd gevraagd en ongevraagd advies uit te
brengen aan de kopgroep
•  De themagroep legt de voorgenomen besluiten voor aan de kopgroep die uiteindelijk het definitieve besluit neemt.

Monitoring

Om ervoor te zorgen dat we niet blijven steken in goede voornemens,
werken wij mee aan de monitoring van de verschillende actiepunten.
De kopgroep heeft hierin een belangrijke rol. Zij monitort de voortgang en de uitvoering. Jaarlijks, en indien nodig tussentijds, worden
de partners hierover geïnformeerd.

Communicatie

Om het Kempisch Sport en beweegakkoord met alle betrokken
partners levend te houden, wordt er aandacht gegeven aan communicatie.
•  Informatievoorziening over de voortgang van het Sport en
Beweegakkoord via websites van de partners en middels een
terugkerende column kolom in het huis aan huis blad.
•  Jaarlijks houden we minimaal twee brede bijeenkomsten die in
het teken staan van het Sport en beweegakkoord.
•  Inhoudelijke uitwisseling tussen partners per thema via de lerende
netwerkbijeenkomsten.

Kempisch Sport en Beweegakkoord
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Financien
Uitvoeringsbudget

Voor het waarmaken van de ambities is er vanuit het ministerie VWS
uitvoeringsbudget beschikbaar.
Voor Kempen is dat € 50.000 in 2020, 2021 en eenzelfde bedrag in
2022.
•  Gemeente Bladel
€ 20.000
•  Gemeente Bergeijk
€ 10.000
•  Gemeente Eersel
€ 10.000
•  Gemeente Reusel de Mierden
€ 10.000
De gemeenten vragen het uitvoeringsbudget aan en de kopgroep
i.s.m. de gemeenten zal dit gaan beheren.

Inzet Adviseur Lokale Sport

Om de sport te versterken stelt de gezamenlijke sport (sportbonden,
NL Actief en NOC*NSF) vanuit de ‘sportlijn’ van het Nationale Sport
akkoord aan elke gemeente een Adviseur Lokale Sport en een aantal
Services ter beschikking. Deze adviseur blijft beschikbaar gedurende
de periode van uitvoering van het Sporten Beweegakkoord.
Lokaal kan gebruik gemaakt worden van zogenaamde Services. De
ambities en behoeften van verenigingen staan hierbij centraal. Op
basis daarvan wordt met de Adviseur Lokale Sport (en met Bergeijk
Active en Click Sport gezien hun verbindende rol) bekeken welke
Kempisch Sport en Beweegakkoord

services optimale ondersteuning bieden. Deze services worden door
professionals uit de sport geleverd. Het gaat om een jaarlijks budget
van € 22.000 voor de Kempen.
•  Gemeente Bladel
€ 7.000
•  Gemeente Bergeijk
€ 5.000
•  Gemeente Eersel
€ 5.000
•  Gemeente Reusel de Mierden
€ 5.000
Tevens kan NOC*NSF extra ondersteuning bieden in de vorm van
procesbegeleiding bovenop het beschikbare budget aan services,
voor o.a. de op en inrichting van het Kempisch platform. Ook dit kan
door de Adviseur Lokale Sport worden aangevraagd.

Rabo ClubSupport

Rabobank zet zich samen met NOC*NSF en de aangesloten sport
bonden in om verenigingen zelfredzamer en toekomstbestendiger
te maken. Onder de paraplu van Rabo ClubSupport biedt Rabobank
De Kempen het programma ‘Verenigingsondersteuning vanuit de
Rabobank’ aan. Initiatieven die ontstaan vanuit het Kempisch Sport
akkoord kunnen mogelijk ondersteund worden vanuit dit programma.
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Partners
De volgende partners delen de ambities en zijn als mede-eigenaar en betrokken bij het Kempisch Sportakkoord:

Kempisch Sport en Beweegakkoord
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Het Kempisch Sport- en Beweegakkoord is tot stand gekomen onder
regie van sportformateurs Johan Vermeulen en Miriam van Moll van
SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant)

